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 أطلــق وزيــر الشــباب "محمــد ســالمه" النابلــيس مبــادرة "مركــز صديــق للحــوار" فــي مركــز
ــدف ــد به ــاة راص ــز الحي ــع مرك ــة م ــباب بالرشاك ــا وزارة الش ــيت تنفذه ــاء، وال ــابات البلق  ش
 تعزيــز ونــرش مبــادئ الحــوار والتماســك االجتماعــي بــني الشــباب. وتضمنــت المبــادرة إعــادة
 تأهيــل بعــض مرافــق الرمكــز مــن قاعــة وحديقــة ومرســم وملتقــى للحــوار ليصبــح الرمكــز
ــدورات ــم وال ــراءة والرس ــي الق ــغلونها ف ــابات يتس ــباب والش ــجعة للش ــة ومش ــة جاذب  بيئ

التدريبية لممارسة نشاطاتهم وهواياتهم المختلفة

 النابليس يطلق مبـادرة مركز صديق للحوار 



  

ــالد، ــجرة المي ــباب ش ــني للش ــة الحس ــاءت مدين ــيس أض ــالمه النابل ــد س ــباب محم ــر الش ــة وزي  برعاي
 احتفــاالً بعيــد الميــالد المجيــد ومشــاركة لالخــوة المســيحني احتفاالتهــم وقــال النابلــيس إن
 االحتفــال يأتــي بالزتامــن مــع قــرب عيــد الميــالد المجيــد فــي األردن، بلــد المحبــة واالخــوة، هــذا البلــد
ــد ــم بالتعاض ــني المعظ ــن الحس ــي ب ــدهللا الثان ــك عب ــة المل ــب الجالل ــة صاح ــًا رؤي ــد دوم ــذي يجس  ال

والتعايش والتآخي بني مختلف أطياف المجتمع

.

 مدينة الحسني للشباب تضئ شجرة الميالد



.
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 تفقــد وزيــر التنميــة االجتماعيــة رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق المعونــة الوطنيــة أيمــن
 المفلــح يرافقــه وزيــر الشــباب "محمــد ســالمه" النابلــيس مركــزي تســجيل للدعــم
 التكميلــي وتكافــل 3. وجــال الوزيــران فــي مركزي التســجيل واســتمعا إلــى رشح من مدير
 عــام الصنــدوق عــرم المشــاقبة، عــن االجــراءات ورشوط وأســس االســتفادة مــن برامــج

الصندوق واطلعا على االعداد اليت تم تسجيلها

) المفلح والنابليس يتفقدان مراكز تسجيل الدعم التكميلي وتكافل(3

.
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 عقــدت وزارة الشــباب عــرب وســائل االتصــال الرمئــي، اجتماعــًا
ــور، ــني الجب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــني ع ــه أم  ترأس
 لمناقشــة آخــر التطــورات والتحضــريات فــي مديريــيت مادبــا
 والبلقــاء حــول اعداد خطــة العام المقبــل 2021، بحضور مدراء
ضمــن اللقــاء  هــذا  ويأتــي  الشــبابية،  الرماكــز   ورؤســاء 
 سلســلة مــن اللقــاءات الدوريــة والمســترمة للمديريــات
الــوزارة تنفذهــا  الــيت  للــوزارة،  التابعــة   والمنشــآت 
المختلفــة والتحديــات  القضايــا  لمناقشــة   وباســترمار 
ــف ــم إنجــازه فــي مختل ــى ســري العمــل ومــا ت  ولإلطــالع عل

مديريات الشباب والمدن والمجمعات الرياضية

  

 زار أمــني عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســني الجبــور،
 يرافقــة مستشــار الوزيــر للشــؤون القانونيــة عمــاد
 الرفايعــة، مديريــة شــباب الطفيلــة، اطلــع خاللهــا علــى
واحتياجــات متطلبــات  وأهــم  التحتيــة  الُبــىن   واقــع 
الميدانيــة الزيــارة  الشــباب. وشــملت   العاملــني مــع 
ــذي ــة الرياضــي ومركــز شــباب عيمــة ال  مجمــع الطفيل
 تــم بنــاؤه مؤخــرًا، ونــادي إبــداع الطفيلــة التابــع لرمكــز

شباب الطفيلة وبيت شباب القادسية

  

 الجبور يرتأس اجتماعات مديريات الشباب

 الجبور في زيارة ميدانية لمحافظة الطفيلة

.
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 بمشــاركة(50) شــابًا مــن أعضــاء الرمكــز مــن 
 الفئــة العرمية (-16 24)عامًا، نفذ مركز شــباب حي
 األمــري محمــد التابــع لمديريــة شــباب محافظــة
ــوان" ــق زووم بعن  الزرقــاء ورشــة عمــل عــرب تطبي
ــتوى ــع مس ــدف رف ــخصي"، به ــزي الش  إدارة التمي
 الوعــي بمفهــوم التميــزي الشــخصي وأنواعــه،

وعالقته بالتميزي المجتمعي

  

التابــع النموذجــي   نظــم مركــز شــباب عجلــون 
 لمديريــة شــباب عجلــون ورشــة عمــل حــول النــوع
مــع بالتعــاون  اإلنجابيــة  والصحــة   اإلجتماعــي 
قدمهــا الصحيــة  للتوعيــة  الملكيــة    الجمعيــة 
آيــه والشــابة  الصمــادي  عبــدهللا   الشــاب 
ــتوى ــع مس ــى رف ــة إل ــدف الورش ــين وته  الموم
 الوعــي الصحــي لــدى اليافعــني، وتغيــري العــادات

وأنماط الحياة غري الصحية

  

ــالد، ــجرة المي ــباب ش ــني للش ــة الحس ــاءت مدين ــيس أض ــالمه النابل ــد س ــباب محم ــر الش ــة وزي  برعاي
 احتفــاالً بعيــد الميــالد المجيــد ومشــاركة لالخــوة المســيحني احتفاالتهــم وقــال النابلــيس إن
 االحتفــال يأتــي بالزتامــن مــع قــرب عيــد الميــالد المجيــد فــي األردن، بلــد المحبــة واالخــوة، هــذا البلــد
ــد ــم بالتعاض ــني المعظ ــن الحس ــي ب ــدهللا الثان ــك عب ــة المل ــب الجالل ــة صاح ــًا رؤي ــد دوم ــذي يجس  ال

والتعايش والتآخي بني مختلف أطياف المجتمع

.

ورشة عمل في مديرية الزرقاء

ورشة عمل حول النوع اإلجتماعي
 والصحة اإلنجابية في مديرية 

 شباب عجلون

   دورة بعنوان الرتبية اإلعالمية في مديرية شباب إربد

ــا التابــع لمديريــة شــباب إربــد دورة  اختتــم فــي مركــز شــباب حرث
 تدريبية بعنوان "الرتبية اإلعالمية" استرمت لمدة 6 أيام عرب تطبيق
واألمــان اإللكرتونــي  التنــرم  مفهــوم  إلــى  تطرقــت   زووم.  

والخصوصية ومفهوم البيانات والمعلومات والفرق بينهما



  

 أطلــق مركــز شــابات أدر التابــع لمحافظــة 
وتنميــة لتشــجيع  فنيــة  مبــادرة   الكــرك، 
اليافعــني الشــباب  لــدى  الفنيــة   المواهــب 
 للفئــة العرمية 18-15عامًا، لتقديم دورات فنية

بمجاالت الرسم، العزف، التصوير، والتمثيل

  

 اختتمــت فــي مركــز شــباب لــب التابــع لمحافظــة 
مهاراتــي برنامــج  مــن  الرابعــة  الــدورة   مادبــا، 
و المهــارات  برنامــج  ضمــن  جــاءت   والــيت 
الشــبابية الرماكــز  فــي  المدنيــة   المشــاركة 
ــة ــف وهيئ ــع اليونيس ــة م ــذ بالرشاك ــذي ينف  وال
 أجيــال الســالم، بحضــور مستشــار وزيــر الشــباب
الشــؤون مديــر  الشــبابية،  الرماكــز   لتطويــر 

الشبابية

  

 اختتــام نشــاط "الرياضــة مــن أجــل الســالم"، ضمــن
 برنامــج مهاراتــي للمجموعــة الرابعة فــي 15 مركز
 مــن الرماكــز الشــبابية التابعــة لــوزارة الشــباب
 في كافة محافظات المملكة، بمشــاركة 15 شابا

وشابة

  مبادرة فنية في مركز شابات أدر

اختتام الدورة الرابعة من مهاراتي

اختتام الرياضة من أجل السالم

.



  

الركــن الشــبابية،  الشــؤون  مديريــة   عقــدت 
 الشــبابي - إقليــم الشــمال، عــرب وســائل االتصــال
ــوان "قــراءات  الرمئــي، جلســة نقاشــية تحــت عن
 شــبابية في خطــاب العرش الســامي"، بحضور 70
 شــابًا وشــابة وتطرقــت الجلســة إلــى العديــد من
 المحــاور منهــا: أهميــة خطــاب العــرش الســامي
مجلــس دورات  األردنــي،  الدســتور   وتوقيتــه، 
 النــواب وانعقــاده، المجلــس الحالــي ومئويــة
 الدولــة األردنيــة، الشــباب األردنــي فــي مضامــني
 خطابــات العــرش الســامي، الســلطات الثــالث

وعملها التكاملي

  

 عقــدت وزارة الشــباب عــرب وســائل االتصــال الرمئــي، اجتماعــًا
ــور، ــني الجب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــني ع ــه أم  ترأس
 لمناقشــة آخــر التطــورات والتحضــريات فــي مديريــيت مادبــا
 والبلقــاء حــول اعداد خطــة العام المقبــل 2021، بحضور مدراء
ضمــن اللقــاء  هــذا  ويأتــي  الشــبابية،  الرماكــز   ورؤســاء 
 سلســلة مــن اللقــاءات الدوريــة والمســترمة للمديريــات
الــوزارة تنفذهــا  الــيت  للــوزارة،  التابعــة   والمنشــآت 
المختلفــة والتحديــات  القضايــا  لمناقشــة   وباســترمار 
ــف ــم إنجــازه فــي مختل ــى ســري العمــل ومــا ت  ولإلطــالع عل

مديريات الشباب والمدن والمجمعات الرياضية

  

 نظــم مركــز شــباب العقبــة ونــادي أحبــاب
 اللغــة العربيــة احتفــاال باليــوم العالمــي للغــة
 العربية بمشاركة 65 مشاركا، وتضمن الحفل فقرات
ــة اللغــة العربيــة ورضورة دعمهــا  حــول أهمي

بني األجيال القادمة

جلسة نقاشية بعنوان قراءات شبابية
  في خطاب العرش السامي في 

 الركن الشبابي

مديرية شباب العقبة تحتفل باليوم
العالمي للغة العربية 

.


